uitgelicht

Beetje egoïstisch...
Zoals jullie weten, mag ik in deze rubriek graag berichten over kleine handige
hebbedingetjes, die meestal half verstopt ergens in een hengelsportzaak
hangen, maar die ons, zeevissers daadwerkelijk een helpende hand kunnen
bieden. Dat geldt ook voor dit instrumentje, alleen vond ik dat deze keer niet
in een hengelsportzaak…

D

De ACE Multi-Pull heeft de vorm van
een driehoek, met in het midden een
flink gat waar een vinger doorheen
past. Op iedere afgeronde hoek van
de driehoek zit een handig tooltje.
Op de ene hoek vind je een gesloten

e kore omschrijving van de ACE

verzendkosten niet in verhouding tot

ringetje, op de andere hoek een half-

Multi-Pull, zo heet het onderwerp

het dingetje zelf. Veel te hoog! Ik heb

open ringetje en op de laatste hoek

van mijn belangstelling dus, zag ik in

de ACE Multi-Pull desondanks besteld

een soort van spijker die op het laatst

een collega-magazine, waar het werd

en bij mijn bestelling die relatief hoge

zelfs nog een beetje uitloopt in een

neergezet als handigheidje voor de

verzendkosten aangekaart. Helaas

iets dunnere spijker. Verontschuldig

karpervisser. Daar kan ik mij iets bij

werd daarmee verder niets gedaan

mij mijn vrije interpretatie van deze

voorstellen, want de Multi-Pull wordt

en dus kreeg ik bijna zeven euro

beschrijving, maar ik ben nou een-

op de markt gebracht door ACE en dat

verzendkosten voor mijn kiezen. Nor-

maal geen doe-het-zelver en omschrijf

bedrijf heeft zich vooralsnog specifiek

maliter wil ik de hengelsportzaken die

de dingen graag zoals ik ze zie. Er zijn

gericht op de karperwereld. De ACE

de beschreven producten aanbieden

vast technische namen voor te beden-

Multi-Pull valt bij hen dan ook onder

best vermelden in mijn beschrijving,

ken, maar die ken ik gewoon niet.

de categorie ‘advanced carp equip-

maar dat laat ik nu maar achterwege.

Weet je niet wat of ik bedoel, kijk dan

ment’, oftewel: geavanceerde karper-

Bij dergelijke hoge verzendkosten

even naar de bijgevoegde illustratie.

uitrusting. En dat vind ik nou jammer,

heb ik niet zoveel behoefte om gratis

Die maakt heel veel duidelijk.

zelfs een beetje egoïstisch, dat wij

reclame te maken…

zeevissers dit soort handige hebbe-

Ben je geïnteresseerd in de ACE

Relaxed

dingetjes dus niet in ons zoute schap

Multi-Pull probeer dan ook enkele

Eigenlijk maakt de illustratie alles dui-

in de hengelsportzaak zullen vinden.

andere liefhebbers te vinden die hem

delijk, ook de juiste wijze van gebruik.

Want dat ook wij er handig gebruik

ook graag zouden willen aanschaffen

Toch nog een kleine toelichting. Die

van kunnen maken, zag ik meteen.

en bestel dan meerdere exemplaren.

pin met twee diameters, ik leer snel

Op die manier kun je de verzendkos-

hè, is dus hartstikke handig als je eens

ten drukken.

een lus in je onderlijn wilt maken en

Verzendkosten

die goed wilt aantrekken. Dat half

De mij bekende hengelsportzaken
in Noord-Holland bleken de ACE

Knoop aantrekken

open ringetje is verdraaid handig om

Multi-Pull (nog) niet te verkopen en

Genoeg gemopperd nu, wat doet

een wartel goed te fixeren en vast

dus restte mij niets anders dan het

die ACE Multi-Pull nu eigenlijk? Het

te zetten en in dat gesloten ringetje

internet af te struinen. Via Google

instrumentje is ontwikkeld om knopen

zet je binnen no-time een haak vast.

vond ik een viertal zaken in Nederland

op een verantwoorde manier strak

Nooit meer zo’n klein warteltje of zo’n

die de ACE Multi-Pull al wél in hun

mee te kunnen aantrekken. Niet

vlijmscherpe haak geklemd tussen

assortiment hebben. Allemaal voor

meer en niet minder, maar wil je een

twee vingers en dan aantrekken met

zo rond de tien euro. Bij al die zaken

betrouwbare knoop leggen, dan is

alle risico’s van dien, maar gewoon

komen er dan nog verzendkosten

juist ook dát letterlijk afrondende

relaxed je haak of wartel in het juiste

bij en helaas: bij al die zaken zijn de

aspect van wezenlijk belang.

ringetje, vinger door die opening en
trekken maar. Vast is vast, maar dit
keer wel zonder risico of zere vingers.
En je kunt nu ook heel makkelijk die
overbodige resten aan het eind van je
knoop wegknippen.
Kortom, de karpervisser zal er beslist
zijn voordeel mee doen, maar wij
zilte zeebonken beslist niet minder.
En om alle discriminatie uit te sluiten:
waarom de witvis- vlieg- en roofvisvissers niet even goed?
Cor Juffermans
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